CENTRUL DE CALCUL-SA

Iulie 2019

NEWSLETTER
Proiect: „PRACTICĂ PENTRU VIITOR” –contract POCU/90/6.13/6.14/107888

Obiectivul general al proiectului:
Cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 150 de studenti(ISCED 6-7) din
Facultatea Inginerie si Dezvoltare Durabila, Facultatea de Stiinte Economice si
facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, ca urmare a accesului la
activitati de invatare la locurile de munca,in special, din sectoarele economice cu
potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI, pe o perioada de 22 de luni.

Durata de implementare a
proiectului:
22 de luni, în perioada:
26.07.2018- 25.05.2020

Grupul țintă
- 150 studenti inmatriculati in sistemul
national de invatamant, la Universitatea
“Constantin Brancusi” din Targu-Jiu, care
beneficiaza de tranzitia de la scoala la
viata activa, dintre care:
-minim 50 femei

Aria de implementare a
proiectului:
Activitățile urmeaza a se
desfășura în Regiunea Sud-Vest
Oltenia, judetul Gorj, Municipiul
Târgu-Jiu.

-studenti din mediul rural: minim 75
-studenti netraditionali:

minim 8

Avem deosebita plăcere de a vă prezenta acțiunile majore de implementare a proiectului “Practică pentru viitor”, ce
acoperă Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, pe luna februarie 2019
Proiectul se desfasoară pe o perioadă de 22 de luni, în perioada 26.07.2018-25.05.2018 și are ca obiectiv general creșterea
gradului de integrare pe piața muncii a 150 de studenți(ISCED 6-7) din Facultatea Inginerie, Facultatea de Științe Economice
și Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, ca urmare a accesului la activități de învățare la locurile de muncă,
în special, din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Beneficiarul proiectului este CENTRUL DE CALCUL-SA Targu-Jiu în partenariat cu Asociația pentru Sanse Egale (APSE) și
Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Acțiuni majore:
A.O1.2 Selecția grupului țintă
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Pana la data de 30 .07.2019 au fost selectati 136 studenti in grupul tinta din care 82 femei si 54 barbati, 52 studenti din
mediul rural (17 barbati si 35 femei), 52 studenti netraditionali (22 barbati si 30 femei). Dintre acestia 2 studenti (barbati)
si-au gasit un loc de munca.
Selectia grupului tinta a fost efectuata de o comisie formata din coordonatorul de proiect al partenerului UCB si Expertii
informare si selectie grup tinta conform metodologiei.
Expertii informare si selectie grup tinta dupa validarea si selectia studentilor in grupul tinta au transmis datele de contact
expertilor consiliere si dezvoltare abilitati pentru programarea acestora la serviciile de consiliere si orientare profesionala.
S-a completat Anexa 17 - Registru Grup Tinta si indicatorii de rezultat si realizare cu aplicatia POCU Form 2.6.
A.O2.1 Dezvoltarea si monitorizarea relatiilor cu partenerii de practica, potentiali angajatori, selectati, in
special, din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si
SNCDI
S-au identificat ageți economici/instituții care pot avea rol de parteneri de
practică; vor participa la schimburi de experiență și diseminare de bune
practici privind stagiile de pregătire practică a studenților, workshop-uri și
vizite tematice.
Au fost încheiate un număr de 39 de acorduri cadru cu diverși agenți
economici sau instituții publice partenerii de practică. A fost monitorizată
realația cu partenerii de practică unde s-au desfășurat stagiile de practica
- S.C. AXIFARM S.R.L. si Spitalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu pentru
Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea Asistenți de Farmacie Anul III
- Brinzan Ionut Cosmin II pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale , specializarea
Kinetoterapie si motricitate speciala , Anul I,
- S.C. ELENFARM S.R.L pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea Asistenți
de Farmacie Anul II
- Spitalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale,
specializarea Moase anul III si Asistenta Medicala Generala, anul III, specializarea Asistenți de Farmacie Anul III
- Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea
Moase anul III
-Centrul Judetean de Aparatura Medicala pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Inginerie Medicala
- GRIMEX S.R.L. pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Managementul Eneregiei anul II si anul III si
Tehnologia Constructiilor de Masini anul II si anul III
- Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Horticola pentru Studentii Facultatii de Inginerie specializarile IMAPA anul II
si IPMI anul IIIAu fost distribuite materiale informative – afișe de informare privind proiectul.
A.O.3 Organizarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 150 de studenti in
vederea dobandirii de competente care raspund necesitatilor pietei muncii
A.O.3.2. Consilierea și orientarea profesională personalizată individuală și de grup
În cadrul acestei activități s-a încercat dezvoltarea aptitudinilor de muncă
ale studenților aflați în situația de tranziție de la școală la viața activă, în
vederea dobândirii de competențe care răspund necesităților pieței muncii.
Activitatea de consiliere și orientare profesională a fost realizată prin oferirea
de servicii pliate pe nevoile identificate la beneficirii ce fac parte din grupul
țintă al proiectului.
Activitatea de consiliere si orientare profesionala a constat in aplicarea
unor fișe si chestionare (Fișa de interviu profesional, Fișa de evaluare
profesională, Chestionarul de interese, Chestionarul de aptitudini, Testul de
automotivare), ce a avut drept scop cunoașterea studenților beneficiari și a
traseului social și profesional, și intocmirea fișelor de interpretare a
indicatorilor rezultați (Fișa de calculare a nivelurilor aptitudinale, Fișa de
interpretare a rezultatului chestionarului de interese, Fișa de interpretare a nivelului de automotivare, Fișa de abilități și
aptitudini). Tot în cadrul acestei activități au avut loc ședințe de consiliere individuală în scopul autocunoașterii, în
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cadrul cărora studenților beneficiari le-au fost aduse la cunoștință rezultatele testelor aplicate anterior, având loc evaluarea
stimei de sine, a sistemelor de interese și fiind identificate sistemele de valori, aspectele motivaționale și trăsăturile de
personalitate ale beneficiarilor. Consilierii au oferit asistență pentru depășirea obstacolelor psihologice din viața socioprofesională a studenților și pentru a avea încredere în propriile puteri și decizii. Au fost organizate peste 45 de sedinte
de consiliere individuală si 20 de grup de care au beneficiat 72 de studenti.
În cadrul sesunilor organizate beneficiarii au dobândit informații utile cu privire la modul de întocmire a unei scrisori de
intenție și a unui C.V., dar și despre cum se pot folosi de competențele transferabile. O altă parte importantă a acestei
activități a constat in organizarea atelierelor de dezvoltare personală, ce au avut drept scop îmbunătățirea capacității
de orientare și adaptare a studenților.
A.O.3.4.3 Activitati inovatoare pentru pregatirea la cerintele locului de munca-organizarea de ateliere ale carierei prin care
specialisti din companii vor familiariza studentii cu specificul activitatii si cerintele specifice posturilor in domeniile studiilor
In cadrul activitatilor suport pentru orientare si consiliere au fost implementate 4 ateliere ale carierei - actiuni inovatoare
pentru pregatirea la cerintelor locului de munca (,,softs skills”) la care au participat 13 studenti. Au fost prezentate
studentilor informatii cu privire la: inteligenta emotionala, empatie si abilitatile sociale.
A.O.4.1 Organizarea studentilor in grupe de practica
De la demararea proiectului pana la data de 19.07.2019 s-au
organizat in grupe de practica studentii inscrisi in grupul tinta de
la:
•
Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale: anul
II Asistenti de Faramcie, anul III Asistenti de Faramcie, anul I
Kinetoterapie si Motricitate Speciala KMS, anul III la Asistenta
Medicala Generala, anul III Moase
•
Facultatea de Stiinte Economice: anul II Finante Banci,
anul II Contabilitate si Informatica de Gestiune, anul II Economia
Comertului, Turismului si Serviciilor
•
Facultatea de Inginerie: anul II Inginerie Medicala, anul
II IMAPA, anul III IPMI, anul II si anul III Managementul
Eneregiei, anul II si anul III Tehnologia Constructiilor de Masini, anul II si anul III AIA
A.O.4.2 Pilotarea unui program de solutii integrate de îmbunătățire a ofertei de stagii de practică si de dezvoltare a
componenței practice a ofertelor curriculare pe baza nevoilor pietei muncii si a feedback-ului, pentru 10 domenii de licență
Au fost stabilite tematicile de practică de interes pentru unitațile de
practică partenere, în concordanță cu planul de învațământ
împreună cu responsabilii de practică.
Au fost intocmite caiete de practica pentru toate specializarile care
au inceput practica.
Au fost adaptate tematicile de practică în funcție de specificul
instituției partenere de practică, de specializarea studenților si
condițiile specifice de muncă (dotare tehnica, microclimat, sisteme de securitatea muncii).
În vederea îmbunătăţirii şi creşterii gradului de satisfacţie al practicanților s-au întocmit formulare de feed-back atât pentru
practicanți, cît și pentru tutorii de practică.
In data de 22 mai a fost organizat un seminar cu ocazia zilei internationale a biodiversitatii.
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A.O.4.3 Realizarea stagiilor de practica si implementarea de instrumente de monitorizare si evaluare a studentilor pe
perioada derularii stagiilor de practica

Au fost organizate stagii de practica dupa cum urm eaza
-

pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea Asistenți de Farmacie Anul III la
S.C. AXIFARM S.R.L. si Spitalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu

-

pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, pentru specializarea Kinetoterapie si motricitate
speciala, Anul I, la Brinzan Ionut Cosmin II
- pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea
Asistenți de Farmacie Anul II la S.C. ELENFARM S.R.L
- pentru Studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea
Moase anul III si Asistenta Medicala Geberala, anul III la Spitalul Judetean de Urgenta
Tg.Jiu si Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu
- pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Inginerie Medicala, la Centrul
Judetean de Aparatura Medicala Gorj
- pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Automatica si |Informatica
Aplicata anul II și III, la Centrul de Calcul SA
- pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Managementul Eneregiei anul
II si anul III si Tehnologia Constructiilor de Masini anul II si anul III la GRIMEX S.R.L.
- pentru Studentii Facultatii de Inginerie specializarile IMAPA anul II si IPMI anul III
la Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Horticola
- pentru Studentii Facultatii de Stiinte Economice, specializarea CIG, FB si ECTS,
anul II, la Centrul de Calcul SA

A.O.4.4 Organizarea de concursuri profesionale cu premii pentru cele mai bune performante obtinute de studenti in cadrul
stagiilor de practica
In cadrul acsestei activitati s-a elaborat Procedura de organizare a concursurilor, s-a intocmit o situatie cu rezultatele
obtinute de catre studentii ce au finalizat practica si au avut loc selectii in vederea premierii pentru studentii ce au finalizat
practica.
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Informații suplimentare asupra proiectului și a stadiului de implementare se pot obține vizitând site-ul proiectului:
http://ppv.centruldecalcul.ro/
Toti studenții interesati de înregistrarea in Grupul Țintă sunt rugați să ne contacteze la:
CENTRUL DE CALCUL-SA (Lider)
TÂRGU JIU - Str.Tudor Vladimirescu nr.17, judetul Gorj
Telefon : 0253-214.767, E-mail: sediu@centruldecalcul.ro
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU (M1)
TÂRGU JIU – Str.Eroilor nr.30, judetul Gorj
Telefon:0253-214.307, E-mail: univ@utgjiu.ro
ASOCIAȚIA PENTRU ȘANSE EGALE (M2)
TÂRGU JIU – Str.Tudor Vladimirescu nr.17, jud.Gorj
Telefon: 0722-962.946, E-mail: office@sanseegale.eu
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